
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2022 

DANS1ML05 

Kennari Helena Maria Guttesen, helena.guttesen@fss.is  

 
Viðtalstími Mánudagar, kl. 10:15 – 11:20 

Námsefni 

Grammatik og verkefnahefti. 

Greinar og smásögur. 

Kvikmyndir, þættir og annað rafrænt efni. 

Áfangalýsing 

 

Áhersla verður lögð á að þjálfa málfræði og ritun og munu æfingar verða 
lagðar fyrir og metnar til einkunnar. Greinar og smásögur verða lesnar  og 
unnið verður með orðaforða til að auka lesskilning. 

Helstu málfræðiþáttum verður gerð góð skil og hluti af námsmati eru 
kannanir í málfræði, hlustun og ritun sem og próf úr lesefninu. 

Horft verður á danskar kvikmyndir og/eða þáttaröð þar sem unnið verður 
með að skilja talað mál. 

 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Í áfanganum er símat og til að ná markmiðum hans þarf að skila öllum 
verkefnum. Verkefnum skal skilað á tilsettum tíma. Kannanir skulu teknar á 
tilsettum tíma. Sé um veikindi að ræða skal könnunum og verkefnaskilum 
lokið á stoðtímum um miðja önnina og við lok hennar.  

 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 
 Lestur og lesskilningur 25% 
 Málfræði 25% 
 Ritun 25% 
 Hlustun og tal 25% 

 

Reglur áfanga 

 
Nemendum ber að skila öllum verkefnum. 

 

 

mailto:helena.guttesen@fss.is


Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

 
Stoðtími er síðasti möguleikinn til að vinna upp og skila verkefnum sem lögð 
hafa verið fyrir í kennslunni fram að þeim tíma.  
 
Öll verkefni eigi að skila í gegnum Innu. 
 

 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
 

• Orðaforða sem einkennir 
nákvæmnislestur lesefnis 

• Undirstöðuatriði danskrar málfræði 
• Hlustunarefni sem tengist samtímanum 
• Helstu hefðum í uppsetningu og 

skipulagi ritaðs máls 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• Tjá sig í rituð máli um innihald texta 
• Tjá sig munnlega um innihald lesins 

texta 
• Geta beitt réttri málnotkun tengdri 

hæfniskröfum áfangans í rituðu og 
töluðu máli  

• Geta skrifað læsilegan texta um efni frá 
eigin brjósti 

• Geta hlustað og skilið almennt talað mál 
• Að hraðlesa smásögur á dönsku og gera 

þeim skil í rit og talmáli 
 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
 

• Skilja almennt talað mál 
• Skilja rauntexta eins og almennar blaðagreinar 
• Rita einfalda texta t.d. bréf, skilaboð og endursagnir úr lesnu efni 

 

 

Vinnuáætlun 
Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 
Undirbúningur f. tíma 15 vikur x 3 tímar x 30 mín 22,5 klst. 
Undirbúningur f. próf 3 x 4 klst. 12 klst. 
Ritgerð / Skýrsla 15 klst. 15 klst. 
Alls  107 klst. = 5 fein* 

 

  



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
19. - 26. ágúst 

Spurnarfornöfn, frásögn Viðtal við hópfélaga 
Smáritun 

2. vika 
29. ágúst - 2. september 

Sagnorð 
Hlustunaræfingar 
 

Hlustun 1 

3. vika 
5. - 9. september 

Sagnorð 
Grein 1 
 

Könnun 
krossapróf 

4. vika 
12. - 16. september 

Nafnorð 
Hlustunaræfingar 
 

Hlustun 2 

5. vika 
19. - 23. september 

Nafnorð 
Grein 2 
 

Könnun 
krossapróf 

6. vika 
26. sept. - 30. september 

Lýsingarorð 
Hlustunaræfingar 
 

Ritun 1 

7. vika 
3. - 7. október 

Lýsingarorð 
Hlustunaræfingar 
 

könnun  
Hlustun 3 

8. vika 
10. – 14. október 
Miðannarmat 11. okt. 

Stoðtími f. Miðannarmat  
Forsetningar 
Stuttmynd 
 

Ritun 2 

9. vika 
17. - 21. október 

Forsetningar  
Stuttmynd 
 

Könnun 
Ritun 3 

10. vika 
24. - 28. október 

Vetrarleyfi 24. og 25. okt. 

Fornöfn/eignarfornöfn 
Ólesinn texti 1 

 
Krossapróf 

11. vika 
31. okt. - 4. nóvember 

Fornöfn/eignarfornöfn Könnun 
Hlustun 4 

12. vika 
7. - 11. nóvember 

Þemavinna – Uddannelser í Danmark Glærukynning um 
menntun í DK 

13. vika 
14. - 18. nóvember 

Smásaga 1 Lesskilningsverkefni 

14. vika 
21. - 25. nóvember 

Kvikmynd/þáttaröð Ritun 4 

15. vika 
28. nóv. - 2. desember 

Smásaga 2  
 

Lesskilningsverkefni  
 

16. vika 
5. – 7. desember 

Ólesinn texti 2 
Stoðtími 

Krossapróf 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

 

Helena Maria Guttesen 


